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Tijdelijk verbod op particulier vuurwerk om
overlast tegen te gaan

Een nieuwe tijdelijke politieverordening verbiedt het bezit van pyrotechnisch

materiaal op het openbaar domein tussen 18 uur 's avonds en 6 uur ’s morgens tot

1 februari 2023. Alleen op oudejaarsnacht is er een uitzondering tussen

middernacht en 1 uur. Op die manier wil de Stad Gent overlast tegengaan.

Particulier vuurwerk veroorzaakt tijdens de eindejaarsperiode veel overlast in de Gentse wijken.

Bij de Gentse politie komen elk jaar veel klachten binnen van buurtbewoners die uit hun slaap

worden gehaald door de vele knallen. Jaar na jaar wordt het vuurwerk ook krachtiger.
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Omdat het afsteken van vuurwerk bovendien een ernstig gevaar op lichamelijke letsels met zich

meebrengt, ook bij omstaanders, en er vaak vandalisme mee gepaard gaat, voert de Stad Gent

nu een tijdelijk verbod in op het bezit van pyrotechnisch materiaal op het openbaar domein, en

dat voor alle categorieën vuurwerk.

Dankzij deze tijdelijke politieverordening kan de politie preventief optreden en pyrotechnisch

materiaal in beslag nemen. Overtreders riskeren een GAS-boete vanaf 120 euro voor

meerderjarigen en 60 euro voor minderjarigen.

Het afsteken van vuurwerk en gooien van bommetjes is enorm storend. Het
houdt mensen uit hun slaap en maakt dieren angstig. Ik geef de politie nu een
krachtig middel om hiertegen op te treden.
— Mathias De Clercq, burgemeester

In de praktijk is het van 23 december 2022 tot en met 1 februari 2023 verboden om tussen 18

uur 's avonds en 6 uur 's ochtends vuurwerk bij te hebben op het openbaar domein, met

uitzondering van professionele handelaars en bedrijven. Enkel op oudejaarsnacht tussen

middernacht en 1 uur geldt het verbod niet.
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